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Subtopia, Amsterdam, 1990.

Afterparty thuis, Amsterdam, 1992.
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Cleo Campert (50) was de huisfotograaf van de Roxy, maar legde ook daarbuiten de
housecultuur vast. Op de dubbeltentoonstelling After zijn foto’s te zien die ze in de jaren
negentig maakte op afterparty’s.
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et is druk op de tafel. Flessen drank,
overvolle asbakken, een paar lijntjes
wit poeder met een afgeknipt rietje
ernaast. Bij de tafel staan een oud
bankstel plus dito fauteuil, op de
grond ligt een matras. Het lijkt of een
stel zwervers zijn intrek heeft genomen in de galerie, maar we hebben
hier te maken met een installatie.
Met spullen van de kringloopwinkel
heeft fotografe Cleo Campert een typisch afterpartytafereel gebouwd.
Vroeger ging je na bezoek van een discotheek gewoon
naar huis, al dan niet met je nieuwe verovering. Sinds de
late jaren tachtig wordt de nacht zo lang mogelijk gerekt.
Vrijwel tegelijk met de housemuziek deed de afterparty
zijn intrede. Om tot het ochtendgloren, mogelijk zelfs ver
daar voorbij, het gevoel van saamhorigheid van de dansvloer vast te houden. Of omdat de drugs nog lang niet waren uitgewerkt.
Cleo Campert bezocht veel van zulke afterparty’s, bij
mensen thuis, maar ook wel in speciale clubs die pas
’s ochtends vroeg opengingen. Ze was daar als al die anderen om lol te maken, maar ze was er ook met een missie. Geen fotograaf die in Nederland de dancecultuur zo
uitgebreid heeft vastgelegd als zij. In het kader van het
Amsterdam Dance Event laat zij op de dubbeltentoonstelling After foto’s zien die ze in de jaren negentig op afterparty’s maakte.
Ook te zien in de twee, beide op de Wallen gevestigde
galeries: foto’s van de feesten en clubavonden die aan die
afterparty’s voorafgingen. En dus hangen er ook foto’s
die Campert maakte in de Roxy, de club waar ze huisfotograaf was.

Eén grote familie

“Ik kwam er sinds de openingsavond in 1987,” zegt ze.
“Maar van house moest ik eerst niet zo veel hebben. Het
kwartje viel toen ik voor HP een loodsfeest in het havengebied moest fotograferen. Opeens begreep ik de muziek.
Ik heb eerst mijn werk gedaan, heb toen mijn camera bij
de dj gelegd en ben gaan dansen.”
Die combinatie van werken en uitgaan beviel goed.
Bij Joost van Bellen, diskjockey en artistiek directeur van
de Roxy, bood ze zich aan als huisfotograaf. “In augustus
’89 ben ik begonnen. En ik vond het geweldig. Drie avonden per week was ik er aan het werk. Ik kreeg vijftig gulden per avond, mijn materiaal werd vergoed, ik kreeg
consumptiebonnen en – het belangrijkste van alles – een
lidmaatschap voor het leven.”
Ook buiten de Roxy, waar ze in ’93 stopte als huisfotograaf, fotografeerde ze de housescene. Het leverde haar
een enorm archief foto’s op. Ze stelde er al eens een boek
uit samen, het in 2002 verschenen Uit!. Nu zijn er plannen voor een nog lijviger fotoboek. Tentoongesteld werd
haar werk eerder ook al. “Ik heb zo veel dat je echt thematische tentoonstellingen kunt maken. Toen het tien jaar
geleden was dat de Roxy afbrandde, heb ik een tentoonstelling gemaakt rond het thema seksuele vrijheid.”
En nu dus rond afterparty’s. Ze heeft er goede herinneringen aan. “Voor de house was alles heel gescheiden.
Je had new wavers, punkers, disco’s. In de housescene
liep alles door elkaar. Zeker in de beginjaren was het één
grote familie. Alles was nieuw, je maakte iets mee wat

nog niemand kende. En daar hoorden ook die afterparty’s bij. Je kwam op de raarste plekken. Bij mensen thuis,
maar bijvoorbeeld ook op een boot achter het Centraal
Station.”
Op die boot was Subtopia gevestigd, één van de al
dan niet officiële afterpartyclubs in het Amsterdam van
de jaren negentig. “Via een steile ladder daalde je af in
het ruim. Er stond een badkuip met blikjes bier. De muziek was oorverdovend en zoals overal stonden er een
stroboscoop en een rookmachine. Levensgevaarlijk,
denk ik nu.”
De mensen op Cleo Camperts afterpartyfoto’s staan er
niet allemaal op hun voordeligst op. Volkomen waus kijken sommigen in de lens, een ander is out gegaan op net
zo’n soort bank als in de galerie staat opgesteld. Het zijn
foto’s die Campert niet allemaal in de krant wil hebben.
“Exposeren kan, afdrukken in de krant is toch wat anders. Voor zover ik ze kende, heb ik de mensen op de foto’s om toestemming gevraagd. Niemand deed moeilijk.
Ze vonden het zelfs wel schattig, die foto’s van zo lang geleden.”

Stoned fotograferen

Ging Campert als fotograaf volledig op in de feestelijkheden? “Of ik zelf ook drugs gebruikte, bedoel je? Nou ja,
dat kan ik na al die jaren wel toegeven, toch? Ik liep echt
niet op elk feest stoned rond, maar het is wel gebeurd natuurlijk. Stoned fotograferen: het kan. Maar het is veel
beter om het nuchter te doen. Ik vind stoned fotograferen
ook nogal respectloos tegenover je apparatuur. Net of je
camera een stuk speelgoed is.”
Zoals house dit jaar 25 jaar bestaat in Nederland, is
Cleo Campert 25 jaar fotograaf. Maar de tijd dat ze haar
camera vrijwel exclusief op de dancescene richtte, is allang voorbij. “Ik kom hooguit nog drie keer per jaar op
een dancefeest. Mijn laatste grote party was Valtifest,
maar dan wel vorig jaar. Ik ben gestopt met feesten op het
moment dat het echt dagen begon te duren voor ik er
weer bovenop was.”
Als ze nu nog een feest bezoekt, is dat nog altijd bij
voorkeur met een camera. “Zelf feesten is voorbij, maar
dat fotograferen vind ik nog steeds even leuk. Het is wel
heel erg veranderd. Komt door die smartphones. Iedereen is overal en altijd foto’s aan het maken, die ook meteen op het net kunnen worden gezet. Mensen zijn zich
veel bewuster van fotografie. Als ik op een feest mijn camera op een stel mensen richt, gaan ze meteen met de
hoofden dicht bij elkaar staan. Ze bepalen zelf het
beeld.”
“Vroeger hadden mensen me vaak niets eens in de
gaten. Ze waren met elkaar bezig, gingen op in de muziek. En als ze me wel doorhadden, vonden ze het meestal ook best. Er heeft in die tijd nooit iemand een probleem
mee gehad dat ik hem fotografeerde. Ik heb zelfs wel eens
een dealer die aan het werk was op de foto gezet. Het was
toen bijna makkelijk om te fotograferen.”
De tentoonstelling After is te zien bij Het Magazijn, Oudezijds
Voorburgwal 153 (t/m 3/11) en bij Gallery Vriend van Bavink Project
Space Pacific Place, Geldersekade 30 (t/m 23/10).
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